CÆREMONIALE EPISCOPORUM
BISKUPSKÁ PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA*
1177.
Keď biskup vykonáva úlohu navštevovať farnosti alebo miestne spoločenstvá svojej
diecézy, nech sa to nezdá, akoby konal iba administratívnu povinnosť, ale veriaci majú v ňom jasne
poznať hlásateľa evanjelia, učiteľa, pastiera a veľkňaza svojho stáda.
1178.
Aby sa toto účinnejšie dosiahlo, nech sa biskupská návšteva koná — nakoľko je
možné — v tých dňoch, keď sa veriaci môžu zísť v hojnejšom počte. Okrem toho kňazi majú svojich
veriacich v určenom čase pripraviť vhodnou katechézou. Návšteva nech je dostatočne dlhá, aby biskup
mohol apoštolát kňazov a laikov a charitné diela dobre posúdiť, podporiť, zveľadiť a ich činnosť
zosúladiť a predsedať liturgickým sláveniam.
1179.
Biskupa oblečeného ako sa opisuje v bode č. 63, treba primerane privítať podľa
miestnych okolností. Ak sa zdá vhodným, kňazi a ľud ho slávnostne privítajú a pozdravia pri dverách
kostola alebo v samom kostole. Kde je však možné a zdá sa vhodným, biskupa sprevádzajú ku kostolu
slávnostným spevom. Triezva slávnosť privítania biskupa nech je znakom lásky a úcty veriaceho ľudu
k dobrému pastierovi.
1180.
Farár oblečený v pluviáli víta biskupa pri dverách kostola. Podá mu kríž na
pobozkanie a potom kropeničku so svätenou vodou, ktorou biskup seba i okolostojacich pokropí.
Potom biskup po krátkej modlitbe v tichosti pred Najsvätejšou sviatosťou vstúpi do presbytéria. Farár
stojí pred oltárom a vyzve veriacich na modlitbu za biskupa. Po krátkej modlitbe v tichosti povie
kolektu: Bože, večný pastier veriaceho ľudu alebo Bože, správca a pastier všetkých veriacich (porov.
Rímsky misál Za rozličné potreby, za biskupa A).
Potom biskup ľud pozdraví a vysvetlí, čo sa bude konať v čase vizitácie a napokon povie
modlitbu o titule kostola alebo o patrónovi miesta a ľud zvyčajným spôsobom požehná. Farár ľud
prepustí.
1181.
Ak nasleduje omša, hneď po modlitbe za biskupa sa biskup pri sedadle oblečie do
omšového rúcha. Túto omšu s biskupom koncelebrujú kňazi farnosti, ktorí v nej konajú duchovnú
službu alebo kňazi, čo bývajú vo farnosti. A veriaci nech majú na nej činnú účasť. O toto sa treba
zvlášť postarať najmä v tých rozptýlených krajoch diecézy, ktorých obyvatelia sa nemôžu iba zriedka
alebo nikdy zúčastniť na štacionálnej omši biskupa v jeho sídle.
1182.
Aby veriaci jasnejšie videli, že biskup je hlavný vysluhovateľ Božích tajomstiev ako
aj správca a strážca celého liturgického života v cirkvi jemu zverenej, je žiadúce, aby počas
pastoračnej návštevy nie len udeľoval sviatosť birmovania, ale zavše aj iné sviatosti, najmä pri
návšteve chorých.
1183.
Ak sa návšteva pretiahne, nech sa koná v kostole nejaké slávenie liturgie hodín alebo
slávenie Božieho slova s homíliou biskupa a s prosbami za všeobecnú i diecéznu cirkev.
1184.
Podľa potreby nech ide biskup aj s veriacimi na cintorín a tam sa spolu s ľudom
pomodlí za zosnulých, pričom sa dodrží to, čo sa hovorí o pokropení hrobov pod č. 399 n.
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